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Σ Y N TA K T I K H  E Π I T P O Π H

Συμπληρωματική 
Θεραπεία 

λοιμώξεων του 
ουροποιητικού

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MD, MSc, PhD, fEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, 

Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία

YOUR TEXT HERE

• Φλεγμονώδης αντίδραση το ουροθηλίου που 
σχετίζεται με βακτηριουρία και πυουρία

• Βακτηριουρία = Παρουσία βακτηρίων στα 
ούρα

• Πυουρία= παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων 
στα ούρα

ΑΛΑΜΑΝΗΣ Χ.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Α’ Πανεπιστημιακή 
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Θ.:  Επιμελητής Α’, Ουρολογικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
ANEZINHΣ Π.:  Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής «Βενιζελείου» Γ.Ν. Ηρακλείου
ANΤΩΝΙΟΥ Ν.:  τ. Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Μ «Αμαλία Φλέμινγκ»
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Θ.:  τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Α.:  τ. Διευθυντής 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών
ΑΣΒΕΣΤΗΣ Χ.:  Χειρουργός Oυρολόγος - Ανδρολόγος, «Mediterraneo» Θεραπευτήριο 
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Θεσ/νίκης, Α’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Γ.Γεννηματάς» Γ.Ν.Θεσσαλονίκης 
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ Ι.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ Ι.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ν.Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι.:  Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Αγρινίου
ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ Χ.:   Καθηγητής Ουρολογίας - Δ/ντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, 

«Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΔΗΜΑΣΗΣ Ν.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής «Θεαγενείου» Α.Ο.Ν.Θεσσαλονίκης
ΔΟΥΚΑΣ Π.:   Επικουρικός Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. «Βοστάνειου» 

Μυτιλήνης 
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΙΑΣ Α.:  Επιμελητής Β’, Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Καβάλας
ΚΟΛΑΓΓΗΣ Α.:  Χειρουργός Ουρολόγος, Αθήνα
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Π.:  Χειρουργός Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ.:   Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής 

Ουρολογικής Χειρουργικής Ιατρικού Αθηνών
KΩNΣTANTINIΔHΣ Α. K.:    Καθηγητής Oυρολογίας - Δ/ντής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, 

Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
ΛΕΦΑΚΗΣ Γ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Νικαίας «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ Κ.:   Xειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής 

Αθηνών
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ H.:   Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Π.:   Xειρουργός Oυρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Ουρολογία
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Α.:  Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Άργους
ΜΠΟΡΟΥΣΑΣ Δ.:   Xειρουργός Oυρολόγος - Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Mediterraneo 

Hospital
ΝΤΟΥΜΑΣ Κ.:   Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Αθηνών 

«Γ.Γεννηματάς»
ΠΑΝΟΥ Χ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Λαμίας
ΠΑNTAZOΠΟΥΛΟΣ Δ.:  Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Γ.:  Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»
ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.:  Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Γεν.Νοσοκ. Άρτας
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Π.:  Καθηγητής Ουρολογίας - Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Πατρών
ΠΟΛΙΤΗΣ Β.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής «Τζανείου» Γ.Ν. Πειραιά
ΠΟΥΛΙΑΣ Η.:   τ. Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής, Γεν.Νοσοκ. Αθηνών 

«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»
ΡΑΠΤΙΔΗΣ ΓΡ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ Α.:  τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής «Ιπποκρατείου» Γ.Ν.Α
ΡΟΥΣΗΣ Λ.:  Χειρουργός Oυρολόγος, Αθήνα
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ Γ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής «Ιπποκρατείου» Γ.Ν.Θεσσαλονίκης 
ΣEPAΦETINΙΔHΣ Σ.: Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής «Ασκληπιείου» Γ.Ν. Βούλας
ΣΙΑΤΟΣ Δ.:  Επικουρικός Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Π.:  τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ Α.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ Κ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Καλαμάτας
ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.:   Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική 

«Γ.Γεννηματάς» Γ.Ν.Θεσσαλονίκης 
ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Γ.:  Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β.:  Καθηγητής Ουρολογίας - Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Θεσσαλίας
ΤΟΜΠΡΟΣ Γ.:  Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α «Η Ελπίς»
TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.:  Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΕΜ.:  Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α «Η Ελπίς»
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος, Αθήνα
XPYΣOΓONIΔHΣ I.:  τ. Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής, Γ.Ν.Θ «Ο Άγιος Δημήτριος»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:  Αντωνίου Νίκος, email: nantoniou57@yahoo.gr
 Μουρμούρης Παναγιώτης, email: info@minu.gr

H Συντακτική Eπιτροπή επισημαίνει ότι οι στήλες της εφημερίδας είναι ανοικτές για κάθε συνεργασία συναδέλφου 
που θα αφορά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιογραφική ενημέρωση γύρω από επίκαιρα ή κλασικά 
ουρολογικά θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INfO UROLOGY

Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συναφών ιατρικών ειδικοτήτων. H ύλη 
δημοσιεύεται με συντομία, σαφήνεια και ακρίβεια και καλύπτει τομείς και θεματολογία από όλο το φάσμα της ουρολογίας.
Tο INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση: • Aνασκοπήσεις ουρολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζο-
νται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις (σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται όχι περισσότερα από δύο ονόματα για την επιμέλεια). 
• Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογι-
κά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, ε-
πιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγ-
χρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρ-
θρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και 
Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώσε-
ων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό 
του ουρολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον για την ουρολογία. • Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Eπίσης το INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που 
έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, με την προϋπόθεση να υπάρχει αναφορά στην πηγή και άδεια από το συγγρα-
φέα. Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα και το λοιπό υλικό προς δημοσίευση, στη διεύθυνση: 
INFO UROLOGY, Yπόψη Γραμματείας, DOCTORSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr, www.doctorsmedia.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜARKETING ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Ένια Ζεντέλη

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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•  Δεύτερο σε συχνότητα είδος λοιμώξεων της κοινότητας (με πρώτες αυτές 
του αναπνευστικού) 

•  1.2% όλων των ιατρικών επισκέψεων (γυναίκες) 0.6% (άνδρες)
•  100.000 νοσηλείες στις ΗΠΑ/έτος
•  30% των γυναικών θα αναπτύξουν συμπτωματική ΛΟΣ μέχρι τα 24, 50% 

σε όλη τους την ζωή
•  Κοστίζει στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ 1.6 δις δολάρια/έτος (χωρίς νοσηλεία)

Foxman B et al  Ann Epidemiol. 2000 Nov;10(8):509-15.
Schappert SM. Vital Health Stat 13. 1997 Jun;(129):1-38.

ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΣΕ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

• μήκος ουρήθρας  επιμόλυνση από το περίνεο
• σεξουαλική δραστηριότητα
•  εγκυμοσύνη  ανατομικές και ορμονολογικές 

μεταβολές
• εμμηνόπαυση  μεταβολή επιθηλίου

ΑΝΔΡΕΣ •  μέχρι 60 ετών  μικρή συχνότητα
•  > 60 ετών  αύξηση συχνότητας λόγω 

υπερτροφίας προστάτη
•  υποτροπιάζουσα κυστίτιδα  βακτηριακή 

προστατίτιδα
•  ανατομικό εμπόδιο στην ελεύθερη ροή ούρων (π.χ. 

ουρόλιθος, διόγκωση προστάτη)

• Κατώτερο ουροποιητικό
- Κυστίτιδα
- Προστατίτιδα
- Ουρηθρίτιδα

νεφρός

Νεφρική 
πύελος

ουρητήρας

ουροδόχος 
κύστη

ουρήθρα

•  Ανώτερο ουροποιητικό
- Πυελονεφρίτιδα
- Πυελίτιδα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩξΕΙΣ
•  Σακχαρώδης Διαβήτης
• Ύπαρξη ξένου σώματος
• Πρόσφατες επεμβατικές πράξεις στο ουροποιητικό
• Υπόλειμμα ουροδόχου κύστεως
• Εγκυμοσύνη
• Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση
• Ανοσοκαταστολή
• Πρόσφατη νοσηλεία

Παθογόνο Απλές λοιμώξεις Επιπλεγμένες
λοιμώξεις

E. Coli 70-95 20-55
Staphylococci spp. 5-20 1-4
Proteus mirabilis 1-2 1-10
Klebsiella
pneumoniae

1-2 2-20

Εντερόκοκκοι 1-2 2-20
Citrobacter sp. <1 5
Enterobacter sp. <1 5
Ps. aureginosa <1 2-20
Streptococci group B <1 1-4
St. aureus <1 1-2
Άλλα <1 6-20
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Consumption of antibiotics for systemic use in the 
community, EU/EEA countries, 2016 (expressed as DDD 
per 1 000 inhabitants per day) 

Consumption of 
antibiotics for systemic 

use in the community by 
antibiotic group, EU/EEA 

countries, 2016 (at ATC 
group level 3, expressed 

as DDD per 1 000 
inhabitants per day) 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
•  Ουρολόγοι, λοιμωξιολόγοι, μικροβιολόγοι, φαρμοκοποιοί
• Απώτερος σκοπός η μείωση της αντοχής μέσω βέλτιστης χρήσης αντιβιοτικών
• Σωστή εκπαίδευση
• Ενημέρωση για αντοχή σε τοπικό επίπεδο 
• Παρακολούθηση αποτελεσμάτων
• Καμπάνιες ενημέρωσης συνταγογράφων
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Καθημερινές πρακτικές Παρεμβατικές τεχνικές
Συχνή ούρηση Κολπικές κρέμες οιστρογόνων
Ούρηση μετά από σεξουαλική
επαφή

Ανοσοτροποιητική προφύλαξη

Καθαρισμός από μπροστά 
προς τα πίσω μετά την 
αφόδευση

Προβιοτικά

Σχολαστική καθαριότητα Cranberry
Εσώρουχα από κατάλληλο 
ύφασμα

D-Mannose

Ενδοκυστικές εγχύσεις 
υαλουρονικού οξέως και 
χονδροιτίνης
Αντιβιοτική θεραπεία μικρής 
ισχύος αλλά μακράς 
διάρκειας

Καμιά δεν έχει αποδείξει την 
αξία της σε επιστημονική 
μελέτη
Hooton, T.M. Recurrent 
urinary tract infection in 
women. Int J Antimicrob
Agents, 2001. 17: 259.

Για 3 έως 6 μήνες 
• Nitrofurantoin 50 mg or 100 mg ένα χάπι την ημέρα
• Fosfomycin trometamol 3 g κάθε 10 ημέρες
Εγκυμοσύνη           cephalexin 125 mg ή 250 mg ή cefaclor 250 mg/ημέρα

Albert, X., et al Cochrane Database Syst Rev, 
2004: CD001209
Pfau, A., et al. Clin Infect Dis, 1992. 14: 810

Αλλά
• Μόνο 5 μελέτες 

συμπεριελήφθησαν
• Οι μελέτες 

περιελάμβαναν και 
άνδρες

• Μόνο για γυναίκες με 
υποτροπιάζουσες 
κυστίτιδες

24 μελέτες
4473 ασθενείς
Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το 
placebo
Το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει για όλες τις υποομάδες (και 
κυρίως για τις γυναίκες με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις)
Πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ανέφεραν 
ποσότητα «ενεργού» ουσίας

•  24 μελέτες
• 4473 ασθενείς
• Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το placebo
•  Το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει για όλες τις υποομάδες (και κυρίως για 

τις γυναίκες με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις)
•  Πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ανέφεραν ποσότη-

τα «ενεργού» ουσίας

ΠΡΟΛΗψΗ  ΟΥΡΟΛΟΙΜΩξΕΩΝ 
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UP 1A  ( Uroplakin)

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ

•  Schaeffer AJ, Amundsen SK, Jones 
JM Immun 30:531–537

•  Schaeffer AJ, Chmiel JS, Duncan JL, 
Falkowski WS J Urol 131:906–910

•  Choudhury D et al Mol Microbiol 
55:441–455

•  Michaels EK et al Urol Res 11:97–
102

•  Gouin SG et al Chem Med Chem 
4:749–755

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

cAMP
Βοηθά στην απομάκρυνση 
του βακτηρίου από το 
κύτταρο IU
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ΜικροΧειρουργική 
Ανδρικής 
Γονιμότητας

Σ
υχνά τα αίτια είναι αντιμετωπίσιμα ή μας ε-
πιτρέπουν προληπτική δράση και γι' αυτό 
είναι καθοριστικής σημασίας η αναγνώρι-
ση και η κατανόηση των παθήσεων αυτών 

από τον Oυρολόγο. Κι αυτό γιατί παρά την σπου-
δαία πρόοδο των τεχνικών υποβοηθούμενης ανα-
παραγωγής, στόχος του ειδικού, δεν είναι μόνο η 
ανεύρεση σπέρματος αλλά η μεγιστοποίηση του 
αναπαραγωγικού ανδρικού δυναμικού που κατά 
συνέπεια θα επιτρέψει στο ζευγάρι την απόκτηση 
παιδιού με τη χρήση λιγότερο επεμβατικών τεχνι-
κών υποβοήθησης και με τη μικρότερη δυνατή ι-
ατρική, φαρμακευτική, ψυχολογική αλλά και οι-
κονομική απώλεια. 

Στα πλαίσια της πρόληψης αλλά κυρίως της α-
ντιμετώπισης, ο Oυρολόγος καλείται να προσφέ-
ρει και σύγχρονες χειρουργικές λύσεις όπως η δι-
όρθωση της κλινικής κιρσοκήλης, η χειρουργική 
ανεύρεση και συλλογή ορχικού ιστού και σπερμα-
τοζωαρίων απευθείας από την επιδιδυμίδα ή τους 
όρχεις καθώς και την αποκατάσταση της απόφρα-

ξης των εκφορητικών οδών.  Οι επεμβάσεις αυτές 
σήμερα μπορούν και πρέπει να εκτελούνται με τη 
βοήθεια της Μικροχειρουργικής και τη χρήση ε-
ξελιγμένων Χειρουργικών μικροσκοπίων (φώτο 
Pentero Zeiss) που επιτυγχάνουν τη μεγιστοποίη-
ση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που απαιτούνται α-
πό τον Μικροχειρουργό Ουρολόγο.

Έτσι η χρήση της Μικροχειρουργικής στην αν-
δρική υπογονιμότητα επέτρεψε σε αρκετά υπογό-
νιμα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους βιο-
λογικό παιδί.

Στην περίπτωση της κιρσοκήλης πρόκειται για 
παθολογική διάταση (κιρσοί) του ορχικού φλεβι-
κού δικτύου (σπερματικές, κρεμαστήριες) και πα-
λινδρόμηση της αιματικής ροής σε αυτό  κυρίως 
κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης ή την 
όρθια θέση. 

 Αποτελεί συχνό εύρημα με ευρεία διακύμαν-
ση της επίπτωσης στη βιβλιογραφία από 8 έως και 
81% ανάλογα τον υπο μελέτη πληθυσμό των α-
σθενών. Σε μελέτη σπερματος 275 στρατιωτικών, 

κλινική κιρσοκήλη ανευρεθηκε στο 8% του πλη-
θυσμού (6), αλλά σε άλλη μελέτη 100 γόνιμων 
ανδρών που προσήλθαν για απολίνωση του σπερ-
ματικού πόρου το 61% είχε κιρσοκήλη, αλλά μό-
νο στο 17% αυτών ήταν κλινικά εμφανής (7).

 Επίσης κλινική κιρσοκήλη ανευρίσκεται και στο 
12% ανδρών με σπερμοδιάγραμμα εντός των τι-
μών αναφοράς που εξετάστηκαν λόγω υπογονιμό-
τητας, αλλά και στο 25% των ανδρών με διαταρα-
χές στο σπερμοδιάγραμμα (8), τέλος άλλη πληθυ-
σμιακή μελέτη κατέδειξε οτι από κιρσοκήλη έπα-
σχε το 35% των ανδρών με πρωτοπαθή υπογονι-
μότητα και 81% των ανδρών με δευτεροπαθή (9). 

Αποτελεί την πιο συχνή αιτία ανδρικής υπογονι-
μότητας (αφορά 38-40% των υπογόνιμων ανδρών) 
επηρεάζοντας αριθμό, κινητικότητα, μορφολογία 
αλλά και τον κατακερματισμό των σπερματοζωα-
ρίων, συχνά είναι ασυμπτωματική και σε νεαρούς 
εφήβους δύναται να επηρεάζει αρνητικά το μέγε-
θος και την τεστοστερόνη.

Η χρήση της Μικροχειρουργικής θεωρείται “Gold 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ MD, fEbU, fECSM,CPHD
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Το 12–15% των σεξουαλικά ενεργών ζευγαριών έρχονται σήμερα αντιμέτωπα με τη μάστιγα 
της υπογονιμότητας, ενώ αναλύοντας τα ποσοστά αυτά με βάση το φύλο διαπιστώνουμε 
ότι στο 50% των περιπτώσεων συμμετέχει ο ανδρικός παράγοντας είτε αποκλειστικά είτε σε 
συνδυασμό με τον γυναικείο.
Ο ανδρικός παράγοντας όπως αυτός καθορίζεται από παθολογικό σπερμοδιάγραμμα βάσει 
των τιμών αναφοράς του Π.Ο.Υ (2010) αφορά περίπου το 7% πληθυσμού (2). Η πιο σοβαρή 
μορφή υπογονιμότητας, η αζωοσπερμία — η αδυναμία ανεύρεσης σπερματοζωαρίων σε 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές εκσπερματίσεις μετά από φυγοκέντριση αυτών – προσβάλει 
περίπου το 1% του γενικού πληθυσμού(3), και περισσότερο από το 20% των ανδρών που 
επισκέπτονται ιατρεία υπογονιμότητας. (4). 

Courtesy: Dr. Williams (University of Wisconsin School of Medicine) Courtesy: Dr. Makarounis – Micro Varicocelectomy
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Standard” από τη διεθνή ιατρική κοινότητα για-
τί σε έμπειρα χέρια αυξάνει τον αριθμό των φλε-
βών που απολινώνονται, ενώ δίνει τη δυνατότη-
τα ανεύρεσης και διατήρησης των ορχικών αρτη-
ριών και των λεμφαγγείων με την επικουρική χρή-
ση συσκευής Microdoppler 20Mhz. Με τον τρόπο 
αυτό, η Μικροχειρουργική συμβάλλει καθοριστι-
κά στη δραστική μείωση των υποτροπών και των 
επιπλοκών ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να αυξάνει 
στατιστικά σημαντικά και τα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Στην περίπτωση της αποφρακτικής ή μη αζωο-
σπερμίας (απουσία σπερματοζωαρίων στο εκσπερ-
μάτισμα) και της κρύπτοζωοσπερμιας (ανεύρεση 
σπερματοζωαρίων μόνο μετά από φυγοκέντριση) 
καθώς και όλων εκείνων των περιπτώσεων που 
τίθεται η ένδειξη χειρουργικής συλλογής σπέρμα-
τος ή ορχικού ιστού είτε από τον όρχι (MicroTESE) 
είτε από την επιδιδυμίδα (MESA), η χρήση της 
Μικροχειρουργικής και του Μικροσκοπίου έρχε-
ται να αυξήσει κατά 50% τις πιθανότητες ανεύρε-
σης σπερματοζωαρίων αλλά και να σεβαστεί τον 
πολύτιμο για την ενδοκρινή λειτουργία του ανδρι-
κό ορχικό ιστό αφαιρώντας μέχρι και 70 φορές λι-
γότερο από τις αντίστοιχες τεχνικές που δεν εφαρ-
μόζουν τη Μικροχειρουργική.

Η MicroTESE πρωτοεφαρμόστηκε το 1999 α-
πό τον Dr. Schlegel (Cornell Medical Center) και 
βασίζεται στην πιθανότητα η παραγωγή σπερμα-
τοζωάριων στους όρχεις να έχει εστιακή κατανο-
μή, ακόμη και στα πιο σοβαρά περιστατικά μη α-

ποφρακτικής αζωοσπερμίας (εστιακή σπερματο-
γένεση). Η αναζήτηση των εστιών σπερματογέ-
νεσης μπορεί να γίνει εκτενέστερα με τη χρήση 
Χειρουργικού Μικροσκοπίου και να διαρκέσει πολ-
λές ώρες. Απαιτεί την παρουσία  Εμβρυολόγου ε-
ντός της αίθουσας που εξετάζει ταυτόχρονα το υλι-
κό της βιοψίας και ενημερώνει τον Χειρουργό σχε-
τικά με την ανεύρεση και επαρκή συλλογή σπερ-
ματοζωαρίων.

Η αποκατάσταση της βατότητας των εκφο-
ρητικών οδών του σπέρματος λόγω απόφραξης 
δηλαδή η αναστόμωση του σπερματικού πόρου 
(Vasovasostomy) και η αναστόμωση σπερματικού 
πόρου με την επιδιδυμίδα (VasoEpididimostomy) 
– μία από τις δυσκολότερες τεχνικά επέμβασεις 
της χειρουργικής - δεν μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν χωρίς τη χρήση Μικροχειρουργικής, απαι-
τούν ιδιαίτερα εκπαιδευμένο Μικροχειρουργό και 
μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα στον ά-
ντρα να αποκαταστήσει τη φραγμένη εκφορητική 
οδό και να επιτύχει φυσική σύλληψη χωρίς την α-
νάγκη εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η μικροχειρουργική προσέγγιση μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί σε ένα, δύο ή και τρία στρώματα 
(50). Τα πλεονεκτήματα των 3-στρωμάτων έναντι 
των άλλων τεχνικών περιλαμβάνουν την δυνα-
τότητα να συμπλησιαστούν διαφορετικής διαμέ-
τρου αυλοί χωρίς 'αυτάκια' και πιο στεγανή ανα-
στόμωση, μα με σαφώς πιο δυσκολή τεχνικά ε-
πέμβαση και με μεγαλύτερους χειρουργικούς χρό-

νους. Από το 1998, Ο Goldstein και συνεργάτες 
περιέγραψαν την «microdot technique» (Μίκρο 
Τελείες) στην προσπάθεια μείωσης του βαθμού  
τεχνικής δυσκολίας. Συνολικά τοποθετούνται έξι 
ισοκατανεμημένες τελείες στα δυο άκρα του πό-
ρου με τη βοήθεια Μίκρο-Μαρκαδόρου στα ση-
μεία εξόδου του ράμματος. Αυτή η προετοιμασί-
α του πλάνου επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια και 
ομοιόμορφή κατανομή των ραφών. (51). Συχνά 
είναι αμφοτερότεροπλευρη επέμβαση που διαρ-
κεί αρκετές ώρες και δεν επιτρέπει στο χειρουργό 
τον έλεγχο της επιτυχημένης βατότητας παρά μό-
νο μετά το πέρας 2-3 μηνών και την εκ νέου εξέ-
ταση του εκσπερματίσματος. Γι' αυτό θα ήταν θε-
μιτή η ταυτόχρονη συλλογή και κρυοσυντήρηση 
σπέρματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης απο-
κατάστασης.

Τέλος η Μικροχειρουργική προσφέρει σημαντι-
κή βοήθεια στις περιπτώσεις που απαιτείται μερι-
κή ορχεκτομή λόγω κακοήθειας στον όρχη και 
ταυτόχρονα διατήρηση της γονιμότητας αλλά και 
της παραγωγής τεστοστερόνης. Υπό την καθοδή-
γηση του Χειρουργικού Μικροσκοπίου είναι δυ-
νατόν σε έμπειρα χέρια και ειδικές περιπτώσεις να 
εξαιρεθεί μόνο η ύποπτη για κακοήθεια περιοχή 
και να σταλεί για ταχεία βιοψία ενώ είναι δυνατή η 
λήψη τυχαίων βιοψιών για τον αποκλεισμό ενδο-
ορχικής νεοπλασίας (GCNIS ). Επίσης σε κάθε πε-
ρίπτωση ορχεκτομής ή άλλων ογκολογικών νοση-
μάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη και κρυ-

 Courtesy: Dr. Makarounis – VasoEpididimostomy 

 Courtesy: Dr. Makarounis – MicroTese Single Tubule excision

 Courtesy P. Chan - Microdot tecnique

 Courtesy: Dr. Makarounis – MicroTese "Fat" Tubules
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οσυντήρηση ορχικού ιστού (Micro-OncoTese) για 
την διατήρηση της γονιμότητας του άνδρα που θα 
υποβλήθεί σε ογκολογικές θεράπειες. Αξίζει να 
σημειωθεί οτι στις παραπάνω περιπτώσεις προα-
παιτούμενο αποτελεί η ενδελεχής και προσεκτική 
ενημέρωση των ασθενών ώστε να κατανοήσουν 
τη σημασία των αποφάσεων τους για τη ζωή και 
τη γονιμότητα τους.

Αντί επιλόγου θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα μικροχειρουργικής εκπαίδευ-
σης των νέων Ουρολόγων στις ΜικροΧειρουργικές 
τεχνικές και επεμβάσεις, παρότι γι αυτές απαιτού-
νται ειδικές δεξιότητες. Κατά συνέπεια δεν προ-
σφέρεται ίση πρόσβαση στους ασθενείς στις καλύ-
τερες διαθέσιμες τεχνικές αλλά παρατηρείται συ-
στηματική και μεθοδευμένη παραπληροφόρηση 
τους σχετικά με αυτες. 

Η δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης δεν είναι ι-
διαίτερα δύσκολη και κοστοβόρα, θα μπορούσε 
μάλιστα να είναι αποδοτική σύμφωνα με τα αντί-
στοιχα πρότυπα του εξωτερικού.
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Ε
μφανίζεται συνήθως στη μέση ηλικία, αλλά και νεαροί ή μεγαλύτεροι 
άνδρες μπορούν επίσης να την αναπτύξουν. Αρχίζει ως τοπική φλεγ-
μονή και μπορεί να εξελιχθεί σε σκληρυμένη ουλή. 

Η αιτία της νόσου του Peyronie δεν είναι βέβαιη. Υπάρχει μια σύνδεση με 
ίνωση ή ουλές άλλων ιστών στο σώμα, όπως με τη νόσο του Dupuytren, 
που κάνει ίνωση στην έσω επιφάνεια της παλάμης. Υπάρχει επίσης μια ήπια 
οικογενειακή συσχέτιση στην εκδήλωση της νόσου.

Η γήρανση αυξάνει τον κίνδυνο καθώς έχουμε επιβάρυνση της αιμάτω-
σης αλλά και γενική ελάττωση της ελαστικότητας των ιστών του σώματος, 
αυξάνοντας τις πιθανότητες τραυματισμού και καθυστερώντας την επούλω-
ση, με αποτέλεσμα σχηματισμό σκληρού ινώδους ιστού, και στη συνέχεια, 
ακόμη και ασβεστοποίηση (σχηματισμός εναποθέσεων ασβεστίου) με απο-
τέλεσμα μακροπρόθεσμο πρόβλημα κάμψης του πέους.

Η διάγνωση γίνεται με 
• το ιστορικό
• κλινική εξέταση
• δοκιμασία στύσης / τρίπλεξ πέους

Η επιλογή της θεραπείας είναι σύνθετη, και διαμορφώνεται με αλγόριθ-
μο που λαμβάνει υπόψη

• Τη γωνία κάμψης
• Το μέγεθος του πέους
• Τη στυτική λειτουργία
• Το μέγεθος και τη σύσταση της πλάκας
• Τον πιθανό σχηματισμό “κλεψύδρας”
• Και τα αιτήματα και τις προσδοκίες του ασθενούς

Νόσος του 
Peyronie 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΣ MD, fEbU
Χειρουργός - Ουρολόγος, ANDROCLINIC ATHENS

Η νόσος του Peyronie είναι μια καλοήθη κατάσταση 
του πέους άγνωστης αιτίας, που χαρακτηρίζεται 
από το σχηματισμό ινώδους πλάκας στην ραχιαία 
ή την κοιλιακή πλευρά του πέους, στα στρώματα 
που περιβάλλουν τον στυτικό ιστό (ινώδη χιτώνα), 
προκαλώντας συνήθως παραμόρφωση και γωνίωση 
του πέους και κάποιο βαθμό στυτικής δυσλειτουργίας.
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Καμψη του πέους - Θεραπεία της νόσου του Peyronie
Χειρουργική θεραπεία

Υπάρχουν δύο βασικοί χειρουργικοί τρόποι για τη διόρθωση της παρα-
μόρφωσης του πέους.

•  Ο πρώτος είναι η τεχνική της πτύχωσης, με τοποθέτηση ραφών στην α-
ντίθετη πλευρά της βλάβης, με αποτέλεσμα αποκατάσταση του ευθεια-
σμού του πέους

•  Ο δεύτερος κύριος τρόπος διόρθωσης της κάμψης του πέους, είναι μια ρι-
ζική και ακριβής διαδικασία γεωμετρικής αποκατάστασης οποία αποκα-
θιστά το σχήμα και το μήκος της tunica albuginea (ινώδους χιτώνα), που 
υπήρχαν πριν από την εμφάνιση της νόσου Peyronie. Αυτό γίνεται με γε-
ωμετρικό υπολογισμό της βλάβης με πολύ λογικό και απλό μαθηματικό 
τρόπο, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας στη θέση της βλάβης, ένα μόσχευ-
μα (συνήθως από βόειο περικάρδιο).

Σε περιπτώσεις μεγάλων βλαβών και εγκατεστημένης 
στυτικής δυσλειτουργίας, συστήνεται 

η σύγχρονη τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης

Συντηρητική θεραπεία
Από του στόματος και τοπικά ενθέματα
• Vitamin E
• Pentoxifylline
• L-arginine Potassium aminobenzoate (Potaba)*
• Tamoxifen

• Colchicine
• Ubiquinone

Ενέσιμη αγωγή στην πλάκα
• Corticosteroids
• Verapamil
• Interferon

Συσκευές
• Penile traction devices
• Vacuum erection devices

Αν και η συντηρητική αντιμετώπιση δεν είχε μέχρι τώρα μετρήσιμα θερα-
πευτικά αποτελέσματα, παρα μόνο διαπιστώσεις από πιθανή υποστροφή της 
νόσου, ή αλλαγή στη σύσταση της πλάκας μετά την έγχυση σκευασμάτων 
με σύγχρονη διαστολή της, το τελευταίο διάστημα έχουμε επίσημες μελέ-
τες και αποτελέσματα, απο  τη χρήση της κολλαγενάσης από clostridium 
histolyticum (xiapex).

Η έγχυσή του γίνεται με λεπτη βελόνη 27, στο σημείο της μέγιστης κάμ-
ψης, εντός της βλάβης, προκαλώντας διαστολή της.

Τα 2 βασικα θεραπευτικά πρωτόκολλα (3 συνεδρίες των 3 ενέσεων ανα 6 
εβδομαδες ή 1 ενεση ανα 4 εβδομάδες), δίνουν και τα δύο μια μέση διόρ-
θωση της κάμψης κατά 30-35%, περίπου 17ο) IU
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Ποιότητα ζωής σε ασθενείς 
με καρκίνο προστάτη   
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ MD, fEbU, DIU
Ουρολόγος, Επιμελητής, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας 

For every cancer treatment, the primary goal of 
treatment is a combination of the longest survival, 
least complications and ameliorated health-related 

quality of life (HRQOL). 
Quality of Life after Radical Prostatectomy. Evangelos N. Liatsikos 

Kostantinos Assimakopoulos Jens-we Stolzenburg. 
Urol Int 2008;80:226–230

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
•  All clinicians treating men with pros-

tate cancer, regardless of stage, need 
to be aware of the issues that affect 
quality of life - both immediately 
after diagnosis and treatment and 
in the many years that follow. The 
relevance to a urological audience is 
that the urologist is often the primary 
(and indeed may be the only) treating 
physician, nevertheless, high quality 
survivorship requires engagement 
from all involved in the care of men 
with prostate cancer. 

Survivorship and improving quality 
of life in men with prostate cancer 
BOURKE, Liam.  European Urology, 

350, http://dx.doi.org/10.1016/j.
eururo.2015.04.023

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

•  WHO defines Quality of Life as an individual's perception of their position 
in life in the context of the culture and value systems in which they live 
and in relation to their goals, expectations, standards and concerns.

QUALITY Of LIfE 
•  ‘‘A conscious cognitive judgment of satisfaction with one’s life’’ 
•  ‘‘An individuals’ perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 
expectations, standards and concerns’’ 

Kuyken W et al, Soc Sci Med 1995;41:1403
Rejeski WJ et al, J Gerontol Ser A Biol Sci Med Sci 2001;56A:23

HEALTH-RELATED QUALITY Of LIfE 
•  ‘‘How well a person functions in their life and his or her perceived well-

being in physical, mental, and social domain of health’’ 
•  ‘‘Those aspects of self-perceived well-being that are related to or affected 

by the presence of disease or treatment’’ 
•  ‘‘QoL is an all-inclusive concept incorporating all factors that impact upon 

an individual’s life. HRQoL includes only those factors that are part of an 
individual’s health’’ 

Hays RD et al, Epidemiology & Demography in public health 2010:195
Torrance GW, J Chronic Dis 1987;40:593

Ebrahim S, Soc Sci Med 1995;41:1383

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
•  The term ‘health-related quality of 

life’ (HRQoL) is typically used to re-
fer to the impact that disease and 
treatment have on a person’s well-
being and physical, emotional and 
social functioning, including daily 
functioning. 

•  HRQoL is a patient-centered outcome 
which is rated by the patient himself. 

• PCa-specific HRQoL 
• PCa-general HRQoL 

EAU GUIDELINES 2016

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ –QOL 
•  Developing an HRQOL instrument is a 

methodologically rigorous process. 
•  HRQOL instruments must be psycho-

metrically sound, but also readily used 
by the target population. 

•  Instruments should ideally be adminis-
tered by a neutral third party…

 Quality-of-life assessment tools for men 
with prostate cancer. Jonathan Bergman & 
Aaron Laviana Nature Reviews Urology 11, 

352–359 (2014) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ –QOL 

Measuring Health-Related Quality of Life Consequences from Primary Treatment 
for Early Stage Prostate Cancer.Martin G. Sanda, MD [Associate Professor of 

Αφιέρωμα - 2ο Μέρος
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Surgery-Urology] Harvard Medical School and Beth Israel Deaconess Medical 
Center.Semin Radiat Oncol. 2008 January ; 18(1): 67–72 

•  Authors Generic HRQOL instruments Medical Outcomes Study Short 
Form 36 (SF-36) 

•  Profiles of Moods States (POMS) 
•  Cancer-specific HRQOL instruments Function Assessment of Cancer 

Therapy (FACT-G)
•  European Organization for Research and Treatment of Cancer  Quality of 

Life Questionnaire (EORTC-QLQ-30)
•  Prostate cancer-specific HRQOL instruments Prostate Cancer Index (UCLA-

PCI) 

•  Expanded Prostate Cancer Index: Composite (EPIC) Wei et al.
•  Functional Assessment of Cancer Therapy Prostate Module (FACT-P) 
•  Prostate Cancer Outcomes Study Questionnaire (PCOS)

Health-related quality of life in men with localized prostate cancer Shunichi 
Namiki and Yoichi Arai.International Journal of Urology (2010) 17, 125–138. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
•  QoL στον τοπικά εντοπισμένο Pca και στις θεραπείες του
• QoL στην Βιοχημική Υποτροπή BF
• QoL στην Ορμονοθεραπεία ADT
• QoL στην Χημειοθεραπεία
• QoL στον προχωρημένο μεταστατικό Pca και στις θεραπείες του

Assessing quality of life in patients with prostate cancer: A systematic and standardized comparison of available instruments. Schmidt S, Garin O, Pardo Y, 
Valderas JM, Alonso J, Rebollo P, Rajmil L, Garcia-Forero C, Ferrer M. Health Services Research Group, IMIM (Hospital del Mar Medical Research Institute), Doctor 

Aiguader 88, 08003, Barcelona, Spain. Reference: Qual Life Res. 2014 Apr 19 
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QOL ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟ PCA 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ 
•  In general terms, there were a larger proportion of continent patients in 

the BT- and EBRT-treated cohorts compared with the RP-treated cohorts, 
although the number of continent patients tended to improve with time 
for all treatment groups. 

•  There was no difference between open and laparoscopic/robot-assisted 
RP until 24 months, when the number of continent patients was greater 
with laparoscopic/ robot-assisted RP, although cohort numbers were small.

Symptomatic and quality-of-life outcomes after treatment for clinically localised 
prostate cancer: a systematic review Penny F. Whiting. BJU Int 2016; 118: 

193–204 

•  PCOS: the first reported prospective study presenting treatment-specific 
QoL outcomes for PCa patients at 5 years after initial diagnosis. 

•  Cohort consisted of men with localised PCa treated with RP or EBRT 
•  At 5 years after diagnosis, overall sexual function declined in both groups 

to approximately the same level
• Erectile dysfunction was more prevalent in the RP group. 
• 14-16% of RP and 4% of EBRT patients were incontinent. 
•  Bowel urgency and painful haemorrhoids were more common in the 

EBRT group (LE: 2a). 
Potosky AL, Legler J, Albertsen PC, et al. Health outcomes after prostatec-

tomy or radiotherapy for prostate cancer: results from the Prostate Cancer 
Outcomes Study. J Natl Cancer Inst 2000 Oct;92(19):1582-92. 

•  419 men from the CaPSURE database, whose primary treatment was 
(LDR) brachytherapy or RP.

•  Patients treated with LDR brachytherapy had significantly higher urinary 
function scores (84.5%) vs RP (63.3%). 

• Urinary bother scores were not significantly different 
•  Both treatment groups showed decreases in sexual function that did not 

return to pretreatment levels (LE: 2a). 
Downs TM, Sadetsky N, Pasta DJ, et al. Health related quality of life patterns in 

patients treated with interstitial prostate brachytherapy for localized prostate 
cancer—data from CaPSURE. J Urol 2003 Nov;170(5):1822-7. 

•  A multicentre study that compared all three treatments (RP, EBRT, LDR 
brachytherapy) 

• Urinary incontinence increased sharply after RP
•  Bowel problems and Urinary irritation/obstruction occurred after EBRT 

and LDR brachytherapy. 
•  Sexual function severely worsened immediately after surgery and then 

improved, while sexual function continued to decline after both radiation 
treatments. (LE: 2a).

Clark JA, Talcott JA. Symptom indexes to assess outcomes of treatment for 
early prostate cancer. Med Care 2001 Oct;39(10):1118-30 

Measuring Health-Related Quality of Life Consequences from Primary Treatment 
for Early Stage Prostate Cancer.Martin G. Sanda, MD [Associate Professor of 
Surgery-Urology] Harvard Medical School and Beth Israel Deaconess Medical 

Center.Semin Radiat Oncol. 2008 January ; 18(1): 67–72 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ 
•  Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε RALP είχαν καλύτερη αποκατάσταση 

σεξουαλικής λειτουργίας, που προσεγγίζει εκείνη της ακτινοθεραπείας 
•  Ακράτεια ούρων σημειώθηκε κυρίως σε χειρουργημένους ασθενείς, με 

τους ασθενείς από RALP, να βελτιώνονται ελαφρώς περισσότερο από 
ασθενείς ORP. 

Health-related quality of life outcomes from a contemporary prostate cancer 
registry in a large diverse population. BJU international. 2017 Apr 19. Gary W 
Chien, Jeff M Slezak, Teresa N Harrison, Howard Jung, Joy S Gelfond, Chengyi 

Zhang, Edward Wu, Richard Contreras, Ronald K Loo, Steven J Jacobsen 

ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ 
•  Four group of men to fill out QoL questionnaires:1. Men on structured 

AS protocol (PRIAS)2. Men who underwent RP in the context of a ERSPC 
Rotterdam screening study3. Men who underwent RT4. Men without 
cancer who were age matched to the other three groups.

• AS versus RP
-  AS group had better urinary function, less urinary incontinence, and 

better sexual function. Compared to RT, AS group had better sexual 
function (p = 0.001). The QoL of men on AS was similar to those of 
non-cancer controls.

• AS versus RT
-  AS group had better sexual function. The QoL of men on AS was similar 

to those of non-cancer controls
•  Long-term QoL is stable and favors AS. Low-risk prostate cancer patients 

need to be appropriately counseled on QoL when choosing AS versus 
treatment.
EAU 2016 Long-term quality of life outcomes after active surveillance or cura-

tive treatment for prostate cancer.  Venderbos L.D.F.1, Aluwini S.A.2, Roobol 
M.J.1, Bokhorst L.P. 

The Quality-of-Life Impact of Prostate Cancer Treatments Article in Current 
Urology Reports · May 2010. Jaspreet Singh 

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ HIfU 
•  Η Κρυοθεραπεία σχετίζεται με 

- απόπτωση ιστών στο (3% - 11%), 
- στυτική δυσλειτουργία στο (80%), ακράτεια ούρων (5% - 11%)
- πυελικό πόνο (1,4% - 6%)

• Η HIFU σχετίζεται με
- παροδική επίσχεση σχεδόν σε όλους τους ασθενείς 
- ήπια ακράτεια ούρων από προσπάθεια 12%
- στυτική δυσλειτουργία στο 55% - 70%

Current Prostate Cancer Treatments: Effect on Quality of Life. Leonard G. Gomella, 
James Johannes, and Edouard J. Trabulsi. UROLOGY 73 (Suppl 5A): 28 –35 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ... 
•  Η ποιότητα ζωής της συζύγου ή 

συντρόφου του ασθενούς μπο-
ρεί επίσης να αλλοιωθεί ως α-
ποτέλεσμα της θεραπείας που 
λαμβάνει ο ασθενής με καρκί-
νο προστάτη. 

•  Σε μια πολυκεντρική προοπτι-
κή μελέτη η δυσφορία της συ-
ντρόφου για τη στυτική δυσλει-
τουργία του ασθενούς έφτασε το 
44% στην ομάδα RP, 22% στην 
ομάδα EBRT και 13% της ομά-
δας βραχυθεραπείας. 

EAU GUIDELINES 2016
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ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
•  Οι άνδρες που άρχισαν άμεσα θεραπεία για BF είχαν κλινικά σημαντική 

έκπτωση της HRQOL, 
-  εξάψεις, ευαισθησία/διόγκωση θηλών και χαμηλότερα επίπεδα της σεξου-

αλικής δραστηριότητας από εκείνα της ομάδας καθυστερημένης θεραπείας. 
-  Αυτές οι διαφορές ήταν εμφανείς νωρίς, αλλά ουσιαστικά εξαφανίζονταν 

μετά από δύο χρόνια. 
-  Καμία στατιστικώς ή κλινικά σημαντική διαφορά στην γενική ποιότητα 

ζωής ή στη φυσική κατάσταση ή συναισθηματική λειτουργία, δεν βρέ-
θηκε μεταξύ της άμεσης και καθυστερημένης θεραπείας BF κατά την πε-
νταετή περίοδο μελέτης 
Quality of life after biochemical recurrence in patients with prostate cancer. 
How and how long do patients live after biochemical recurrence?. Arch Esp 

Urol. 2012 Jan-Feb;65(1):193-206 

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ADT ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Current Prostate Cancer Treatments: Effect on Quality of Life. Leonard G. 
Gomella, James Johannes, and Edouard J. Trabulsi. UROLOGY 73 (Suppl 5A): 28 

–35, 2009 

•  Men receiving LHRH agonists reported more worry and physical discomfort 
and poorer overall health, and were less likely to believe themselves free 
of cancer than were orchiectomised patients. 

•  Intermittent androgen deprivation may be associated with an improved 
overall QoL based on the normal testosterone levels during off-treatment 
periods. Recent results from the JPR7 trial have shown a clear benefit 
for QoL.

Potoski AL, Knopf K, Clegg LX, et al. Quality-of-life outcomes after primary 
androgen deprivation therapy: results from the Prostate Cancer Outcomes 

Study. J Clin Oncol 2001 Sep;19(17):3750-7 
Crook JM, O’Callaghan CJ, Ding K, et al. A phase III randomized trial of inter-

mittent versus continuous androgen suppression for PSA progression after 
radical therapy (NCIC CTG PR.7/SWOG JPR.7/CTSU JPR.7/ UK Intercontinental 

Trial CRUKE/01/013). J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 4514)

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
•  Chemotherapeutic agents have been associated with improvements in 

functional status for men with castrate-resistant disease 
•  Overall, preliminary results suggest that, all things being equal, Abi has 

a higher QOL impact on patients than Enza, and Enza should potentially 
be reserved for patients failing Abi. However, the final oncologic results 
regarding sequencing may affect this recommendation. 
Urol Clin North Am. 2012 Nov;39(4):505-15. doi: 10.1016/j.ucl.2012.07.007. 

Epub 2012 Aug 27..Quality of life with advanced metastatic prostate cancer. 
Resnick MJ1, Penson DF. 

ASCO 2017: Assessment of quality of life, cognitive function and depression in 
a randomized phase II study of abiraterone acetate (ABI) plus prednisone (P) vs 

enzalutamide (ENZA) for metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC) 

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΜΟΝΟΑΝΤΟΧΟΣ PCA ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ 
•  A 10-point increase (improvement) in FACT-P total score was associated 

with reductions in mortality risk of 19% in AFFIRM and 21% in PREVAIL 
•  In advancing disease where medical or surgical castration is utilised, the 

risk of incident psychiatric illness (composite of depression, dementia, 
anxiety, insomnia, psychosis) is up to 26% over a seven year follow-up. 

•  It is important to note that suicidal intent in prostate cancer survivors is 
associated with both physical and psychological dysfunction.

•  Hence, clinicians should be aware that as many as one in four of their 
patients could have clinically relevant psychological morbidity. 

The association between health-related quality-of-life scores and clinical out-
comes in metastatic castration-resistant prostate cancer patients: Exploratory 
analyses of AFFIRM and PREVAIL studies. European journal of cancer (Oxford, 

England : 1990). 2017 Oct 30. Tomasz M Beer 
Eur Urol. 2015 Sep;68(3):374-83. doi: 10.1016/j.eururo.2015.04.023. Epub 
2015 May 1. Survivorship and improving quality of life in men with prostate 

cancer. Bourke L1, Boorjian SA2, Briganti A3, Klotz L4, Mucci L5, Resnick MJ6, 
Rosario DJ7, Skolarus TA8, Penson DF9.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
•  ...most urologists cannot achieve the outcomes reported in the high-

volume, single center series 
•  ...it would be wrong to quote the superior outcomes seen in these single-

center reports to patients (unless, of course, you happen to be a surgeon 
at one of the high-volume centers that published its outcomes). 

•  Rather than try to push the envelope with minor technical changes in 
surgery or radiation that are likely, at best, to result in only small improve-
ments in QOL outcomes, it is time we devoted our efforts to identifying 
better ways to help patients understand what will really happen to them 
after treatment so that they can make the most informed decision possible 
 Quality of Life Outcomes Following Treatment for Localized Prostate Cancer: 

What’s New and What’s Not. David F. Penson. EDITORIAL.EU 
 Lardas M, Liew M, van den Bergh RC, et al. Quality of life outcomes after pri-
mary treatment for clinically localised prostate cancer: a systematic review. Eur 

Urol 2017;72:869–85. http://dx.doi.org/10.1016/j. eururo.2017.06.035.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
•  The optimal therapy remains undefined so the treatment-associated 

morbidity is an important determinant in a patient’s choice to undergo 
treatment.

•  To this end, we must accept that we have probably reached the limit 
of our ability to improve outcomes via technical changes in surgical or 
radiation methods. 

Health-related quality of life in men with localized prostate cancer Shunichi 
Namiki and Yoichi Arai.International Journal of Urology (2010) 17, 125–138. 
Quality of Life Outcomes Following Treatment for Localized Prostate Cancer: 

What’s New and What’s Not. David F. Penson. EDITORIAL.EU 

•  The diagnosis of prostate cancer, prostate cancer therapies, disease pro-
gression, and disease recurrence have all been shown to have significant 
and measurable effects on a patient’s HRQOL. 

•  By including HRQOL in clinical decision-making, we can help our patients 
make more informed treatment choices for localized prostate cancer

Health-related quality of life in men with localized prostate cancer Shunichi 
Namiki and Yoichi Arai.International Journal of Urology (2010) 17, 125–138. 

•  HEALTHCARE COSTS OF Pca can have a direct effect on patients’ QOL. 
To manage the adverse effects of many of the current therapies for PCa, 
patients may require additional medications or additional physician time, 
which adds to the cost. Although no studies are available to quantify the 
effect, the significant total costs associated with PCa care can be expected 
to have negative consequences on a patient’s QOL

Current Prostate Cancer Treatments: Effect on Quality of Life. Leonard G. Gomella, 
James Johannes, and Edouard J. Trabulsi. UROLOGY 73 (Suppl 5A): 28 –35, 2009 

 
•  Some men with prostate cancer reported that they were willing to trade 

off the possibility of living a longer life in return for better QOL.
High Levels of Medical Mistrust Are Associated With Low Quality of Life Among 
Black and White Men With Prostate Cancer. Ballington L. Kinlock, PhD, Lauren 

J. Parker, PhD, Janice V. Bowie, PhD, Daniel L. Howard, PhD, Thomas A. LaVeist, 
PhD, and Roland J. Thorpe Jr, PhD. Cancer Control, Moffit Cancer Center.

January 1, 2017 
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Ο ρόλος της ενεργού 
παρακολούθησης στον καρκίνο 
του προστάτη 
KΟΡΙΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Επιμελητής Α', Γ.Ν. Θριάσιο

«Active surveillance aims to achieve correct timing 
for curative treatment in patients with clinically 

localized PCa, rather than delay palliative treatment». 

ACT SUR VS WATCHfUL WAITING 

“θεραπεύουμε νόσο που εν δυνάμει δεν θα μπορούσε 
ποτέ να εκδηλωθεί” 

•  In men with low-risk PCa, survival declines slowly over the course of 20 
yr but more rapidly between 20 yr and 25 yr of follow-up

Καρκίνος προστάτη σε συνδυασμό με συνοσηρότητα 

Η πρώτη αναφορά σε AS 

AS first study 
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•  clinical stage T1b-T2b
•  N0M0 according to the 1997 TNM classification, (PSA) 15 ng./ml. or less 

Gleason score 7 or less

•  Στην 5τια  η πιθανότητα να βγει κάποιος από την ενεργό παρακολούθηση 
ήταν 40% 

Surveillance protocol
•  PSA από 3-6 μήνες στον 1 χρόνο και μετά κάθε χρόνο 
•  TRUS-B από το πρώτο 6 μηνο μέχρι και κάθε 3 η 4 χρόνια ή ανάλογα την 

επιθυμία του ιατρού
•  TRUS-B μόνο αν υπήρχε διαφοροποίηση σε κάποιο από τα κριτήρια 

εισόδου στην AS
• DRE κάθε 3 μήνο-6μήνο μέχρι και ένα χρόνο

EUROPEAN UROLOGY 67 (2015) 993-1005

Παράγοντες για αλλαγή από την ενεργό παρακολούθηση 
σε θεραπεία
•  Upgrade of any Gleason Score
• Διαφοροποίηση στην DRE (αλλαγή κλινικού σταδίου)
• PSAv >1 ng/ml/yr, PSADT <3 yr, PSADensity 0.15 ng/ml/cm3
• Αύξηση της τιμής του PSA από την αρχική 

EUROPEAN UROLOGY 67 (2015) 993-1005

CaPr χαμηλού κινδύνου(low risk )

Πρόοδος της νόσου & έναρξη θεραπείας 
•  Σε 5 and 15 yrs αναταξινόμηση στην βιοψία αγγίζει το 35%, και 56% αντίστοιχα,

•  Πρόοδος σε Gleason score  3+4 στα 5, και στα 10, είναι 6%, 10%, πρό-
οδος σε Gleason score  4+3 και περισσότερο στα 5, και 10, 3%, και 5%, 

•  Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος με την πάροδο του χρόνου να μεταπέσουν σε  
4+3 η και παραπάνω σε ποσοστό 5%

A Decade of Active Surveillance PRIAS Study
•  ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (18 ΧΩΡΕΣ)
• Όχι μόνο ακαδημαϊκά κέντρα αλλά και ιδιώτες
• >150 ΚΕΝΤΡΑ
• ΣΥΝΟΛΟ 5000 pts
• GLEASON 3 + 3, cT2c, PSA 10 ng/ml,<2 CORES
• MRI fusion Biopsy
• TRUS-B  στα 1, 4, 7, and 10 yr
• η παρακολούθηση γινόταν βάση το PSA 

1300 pts

Active Surveillance για LR νόσο
•  T1c disease, (PSAD) <0.15 ng/mL,  

Gleason score 6 positive biopsy cores <2,  
and a maximum of 50% involvement  
of any core

J Clin Oncol 33:3379-3385

• Μέσος χρόνος παρακολούθησης 4.0 years (range, 0.01 to 18.0 years)
• cancer-specific, and metastasis free survival rates 93%, 99.9%
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•  Η αναταξινόμηση των βιοψιών παραμένει σταθερή σε κάθε επόμενη βιοψία
•  το 13–16% των ασθενών με Gleason >3 + 3, 16–27% με πάνω από >2 

cores positive

•  Στα 5 χρ το 50% των ασθενών και στα 10 χρ το 30% ήταν υπό AS

Outcome on radical prostatectomy after discontinuing 
active surveillance
•  Pathology data for 360 men receiving RP
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Προγνωστικοί παράγοντες για αρνητική έκβαση

Gleason >6 on last biopsy 7.44 (3.68–15.06) 
<0.001
Ούτε το PSA ούτε το PSADT δυσμενή έκβαση 
στην μετά από RPr

H ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 PROTEC TRIAL

• Στην 10ετία το 50% των ασθενών θα υποβληθεί σε κάποιας μορφή θεραπεία

• Καμία διαφορά στην θνησιμότητα από την νόσο στην 10ετία
•  Η ομάδα AS είχε περισσότερα περιστατικά μεταστατικής νόσου 6/1000 prs 

VC 3/1000 prs #

CaPr ενδιάμεσου κινδύνου(intermediate risk )
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AS σε IR νόσο 
•  Η εμφάνιση μεταστατικής νόσου γίνεται πιο πρώιμα στην IR νόσο και η CSS 

είναι σαφώς πιο μειωμένη

• HR 3.74 (95% CI 1.32e10.61, p=0.008)

• the risk of M1 disease was 3 times higher in the IR group
• HR  3.14 (95% CI 1.51e6.53, P=0.001)

Sunnybrook Experience

Με βάση το Gleason Score 

•  Τα Gleason score 6 -7 με PSA μέχρι και 20 παρουσιάζουν χαμηλό % MFS 
μέχρι την 10 ετιά κάτι που δεν ισχύει για Gleason Sc 4+3, μετά την δεκαετία 
χάνεται και για τα GL 3+4

•  Ένας στους δύο θα υποβληθεί σε θεραπεία και θα φύγει από την ενεργή 
παρακολούθηση κοντά στην 5ετία

41% (95% CI 28–53), HR 1.6 CI 1.13–2.25, p = 0.008
•  Σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να εγκαταλείψουν την ενεργό παρακολούθη-

ση και να υποβληθούν σε θεραπεία
Goteborg

•  Οι ασθενείς IR έχουν 5 φορές μεγαλύτερες πιθανότητας να χάσουν το 
σωστό θεραπευτικό timing από την στιγμή που θα διαπιστωθεί πρόοδος 
της νόσου και θα υποβληθούν σε θεραπεία

•  Να αποβιώσει από PCa, metastases, PSA recurrence μετά από radical 
prostatectomy, Radiation therapy, έναρξη hormonal treatment

intermediate risk, 104 men (22%).

•  (T1c Gl score  6; PSA density < 0.15 ng/ml; <3cores with cancer; and  
50% cancer in any core

•  (T1, not N1 or M1; Gleason score 6; and PSA<10 ng/ml, more than 1 c 
>50%

•  T1-2,; Gleason score  7; and/or PSA < 20 ng/ml,  >3 cores (+), >50% in 
any core

Goteborg study

Παράγοντες για την αλλαγή από AS σε Rtrtm 

1 στους 3 pts θα λάβει 
θεραπεία στα 4 yrs, 10 pts/100 

κάθε χρόνο εγκαταλείπουν 
την AS

•  Η μετάπτωση από AS σε Rtreatment είναι πιο συχνή σε μελέτες πιο πρό-
σφατης έναρξης 
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40%  υποβάλλονται σε 
θεραπεία λόγω αλλαγής του 

Gleason 
στην επαναληπτική βιοψία

20% των ασθενών 
επιλέγουν να 

υποβληθούν σε ριζική 
θεραπεία λόγω άγχους 

ανασφάλειας για την 
αποτελεσματικότητα 

της AS;

Ο ρόλος του follow up στην θεραπεία

•  Στις μελέτες που υπήρχε προγραμματισμένη βιοψία
• Πιο επιθετική παρακολούθηση με συνεχείς μετρήσεις PSA
•  Υπήρχε μεγαλύτερο drop out από την AS, δίνοντας την εντύπωση της 

αποτυχίας του follow up αλλά ουσιαστικά καθιστά την AS πιο ασφαλή

Παράγοντες για την αλλαγή από AS σε Rtrtm
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PSA kinetics and AS
•  PSADT> 3yrs
• PSA v = 075-1.00 ng/ml

1999

John Hopkins vs Prias προγραμματισμένη TRUS-B vs PSA 
monitoring

To τελευταιο από klotz

• Εάν εφαρμοζόταν το πρωτόκολλο της PRIAS 
- 1 στους 6 θα έμπαινε σε θεραπεία με καθυστέρηση 2 yr
-  12% θα υποβαλλόταν σε radical prost. χωρίς να υπάρχει αλλαγή στο 

Gleason της TRUS-B (overtreatment)
•  Αναγνωρίζει higher risk disease 5 χρόνια πριν εκδηλωθεί ανατομοπαθο-

λογικά στην βιοψία
•  Αναγνωρίζει high risk disease αλλά σε βάρος της specificity (overtreatment)  

Γιατί δεν χρησιμοποιείτε ευρέως 
η ενεργός παρακολούθηση

• Πολλές μελέτες με ετερογενής πληθυσμούς
• Το πρωτόκολλο της TRUS-B άλλαξε κατά την διάρκεια των μελετών
•  μεγάλος αριθμός ασθενών που εγκαταλείπουν την AS το κάνουν τον 1ο 

χρόνο (υποσταδιοποίηση)
• Πολλοί ασθενείς θα αναγκαστούν να υποβληθούν σε θεραπεία
• ανεξάρτητα από το βαθμό επικινδυνότητας του νεοπλάσματος
• Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη
•  Χρησιμοποιείται η ανατομοπαθολογική κατάταξή κατά Gleason του 2005-2014 ? 
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Κατευθυντήριες οδηγίες στο Η.Β. για AS
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ANAKOINΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Can rectal-swab targeted antibiotic 
prophylaxis reduce the rate of urinary 

sepsis after transrectal ultrasound 
guided prostate biopsy?

Authors: Martin J., Vennam S., 
Murugesan M., Chakrabarti P. Institutes: 

Royal Cornwall Hospital, Dept. of 
Urology, Truro, United Kingdom

H κατάχρηση αντιβιοτικών και η ανάπτυξη 
ανθεκτικών στελεχών οδηγεί κάποιους συγ-
γραφείς στην ανεύρεση τρόπων να μειωθεί 
η χρήση τους ή τουλάχιστον να αποφευχθεί 
η συνταγογράφηση προωθημένων αντιβι-
οτικών. Μια επέμβαση που αποδεδειγμένα 
πρέπει να χορηγείται προφύλαξη είναι η βι-
οψία προστάτη. 

Μια ιδέα για αυτήν την επέμβαση είναι η λή-
ψη καλλιεργειών από το έντερο προεγχειρητι-
κά και η χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτι-
κών βασισμένα στην καλλιέργεια. Οι συγγρα-
φείς μελέτησαν ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
καλλιέργεια από το έντερο ώστε να αποδείξουν 
αν η στοχευμένη προφύλαξη μειώνει το ποσο-
στό της λοίμωξης μετά την βιοψία προστάτη. 
Μελετήθηκαν 308 ασθενείς που έλαβαν την 
συνήθη χημειοπροφύλαξη και 315 ασθενείς 
που έλαβαν την στοχευμένη. 

Η πρώτη ομάδα εμφάνισε σήψη σε ποσοστό 
2.6% ενώ η δεύτερη σε ποσοστό 1.6% χωρίς 
όμως τα αποτελέσματα αυτά να είναι στατιστι-
κά σημαντικά. Εξίσου σημαντικό είναι το απο-
τέλεσμα ότι μόλις ένα 6.7% των ασθενών είχε 
μολυνθεί από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς 
και αυτοί δεν παρουσίασαν σήψη μετά την βι-
οψία. Συμπερασματικά οι συγγραφείς αναφέ-
ρουν ότι η χρήση αυτής της μεθόδου δεν εί-
ναι cost-effective μιας και δεν φαίνεται να μει-
ώνει σημαντικά τα ποσοστά σήψης μετά βιο-
ψία προστάτη.      

Evolution of catheter-associated 
bacterial flora in patients with benign 

prostatic hyperplasia – a 20-year 
perspective

Authors: Dybowski B., Zapata P., Bres-
Niewada E., Poletajew S., Radziszewski P. 
Institutes: Medical University of Warsaw, 

Dept. of Urology, Warsaw, Poland

Στην καθημερινή κλινική πράξη πολλοί ου-
ρολόγοι αντιμετωπίζουν ασθενείς με καθε-
τήρες λόγω ΚΥΠ.  

Οι ασθενείς αυτοί συχνά εμφανίζουν ουρολοι-
μώξεις και η γνώση ποιοι μικροοργανισμοί εμφα-
νίζονται πιο συχνά σε αυτήν την κατηγορία ασθε-
νών θα ήταν εξαιρετικής σημασία τόσο για την σω-
στή αντιμετώπιση της νόσου όσο και στην σωστή 
χρήση των αντιβιοτικών. Η μελέτη αυτή περιλαμ-
βάνει όλους τους ασθενείς με καθετήρες κύστεως 
λόγω ΚΥΠ. Τα ποσοστά της βακτηριουρίας ήταν 
72%, ενώ τα Gram θετικά μικρόβια ανευρέθη-
καν σε ποσοστά 9-27%. Τα τελευταία είχαν πο-
λύ καλή ευαισθησία στον συνδυασμό αμοξικιλ-
λίνης- κλαβουλανικού χωρίς να ανευρεθεί ανθε-
κτικότητα στην βανκομυκίνη. Αντίθετα τα Gram 
αρνητικά μικρόβια που βρέθηκαν παρουσίασαν 
μειωμένη ευαισθησία στην κινολόνη και στον συν-
δυασμό αμοξικιλλίνης-κλαβουλανικού, ωστόσο 
παρουσίασαν αυξημένη ευαισθησία στην γεντα-
μυκίνη και την κο-τριμοξαζόλη. Τέλος η αμικασίνη 
παραμένει σημαντικό όπλο στην μάχη με αυτές τις 
λοιμώξεις ενώ βρέθηκαν και 2 ασθενείς με ανθε-
κτικότητα στις καρβαπενέμες. Όλα τα παραπάνω 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη 
διαχείρηση των λοιμώξεων αυτών των ασθενών.  

Which patients are at risk of post-
operative sepsis? Results from a large 
prospective series of patients elected 

for urologic surgery
Authors: Saitta G., Suardi N., Kinzikeeva 
E., Pini G., Centemero A., Passaretti G., 
Smelzo S., Proietti S., Giusti G., Salonia 
A., Montorsi f., fossati N., briganti A., 

Gaboardi f. Institutes: IRCCS Hospital San 
Raffaele, Dept. of Urology, Milan, Italy 

Η σήψη από το ουροποιητικό είναι η δεύτερη 
σε συχνότητα σήψη από όλα τα άλλα συστή-
ματα με σημαντική θνησιμότητα και θνητότητα.  

Η αναγνώριση των ασθενών που είναι σε αυ-
ξημένο ρίσκο προεγχειρητικά μπορεί να βοηθή-
σει στην καλύτερη αντιμετώπισή τους αλλά και 
στην μείωση των ποσοστών εμφάνισής της. 1240 
ασθενείς συμπεριελήφθηκαν στην μελέτη με μέ-
ση ηλικία τα 64.3 έτη. 

Από αυτούς μόνο το 10.5% παρουσίασε θετι-
κή καλλιέργεια ούρων. Σήψη εμφάνισε το 6.8% 

των ασθενών και στην πολυπαραγοντική ανά-
λυση οι παράγοντες που ανευρέθηκαν να σχε-
τίζονται με αυτήν ήταν: προεγχειρητική θετική 
καλλιέργεια (p<0.001) και λιθίαση ουροποιητι-
κού  (p<0.001). 

Όλοι οι άλλοι γνωστοί παράγοντες (ηλικία, εί-
δος χειρουργείου, συννοσηρότητα κλπ) δεν βρέ-
θηκαν να αυξάνουν το ρίσκο εμφάνισης σήψης. 

The safety and efficacy of urgent 
primary ureteroscopic management 
without initial decompression for 
ureteric calculi presenting as acute 

kidney injury and sepsis
Authors: Vincent P., Konanki V., 

Ravichandran R. Institutes: Meenakshi 
Mission Hospital & Research Centre, 

Dept. of Urology, Madurai, India 

Πολλοί ουρολόγοι αντιμετωπίζουν ασθενείς 
με απόφραξη του ουροποιητικού λόγου λί-
θου και συνοδό σήψη που μπορεί να σχετί-
ζεται και με οξεία νεφρική βλάβη.  

Η ασφαλής πρακτική που ακολουθείται είναι 
η επείγουσα αποσυμπίεση του νεφρού (με το-
ποθέτηση JJ stent ή νεφροστομίας) και η αντιμε-
τώπιση του λίθου σε δεύτερο χρόνο. 

Σε αυτή την μελέτη οι συγγραφείς μελετούν την 
ασφάλεια της άμεσης ουρητηροσκοπικής αντιμε-
τώπισης του λίθου σε πρώτο χρόνο σε ασθενείς 
με οξεία νεφρική βλάβη και σήψη. 

Ασθενείς που δεν συμπεριελήφθηκαν ήταν αυ-
τοί με γνωστή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ση-
πτικό shock, συνυπάρχον μεγάλο λίθο νεφρού, 
με ανταποκρινόμενη υπερκαλιαιμία (>6 mg/dl) 
και με σοβαρή μεταβολική οξέωση. Με βάση τα 
παραπάνω κριτήρια τελικά μελετήθηκαν 52 α-
σθενείς. Το μέσο μέγεθος λίθου ήταν 9.03 mm 
ενώ η μέση τιμή κρεατινίνης ήταν 3.91 mg/dl/. 

Το stone free rate ήταν 94.2% ενώ μόλις 2 α-
σθενείς παρουσίασαν διατήρηση η επιδείνωση 
του πυρετού για 48 ώρες μετά την επέμβαση και 
μόλις ένας για 96 ώρες. 

Από αυτούς τους 3 ασθενείς, οι 2 ήταν δια-
βητικοί. Τελικά όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτή-
ριο χωρίς να εμφανιστούν περαιτέρω επιπλοκές. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς η ουρητηροσκοπική αντιμετώπι-
ση λίθων σε πρώτο χρόνο μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με ασφάλεια.  

Επιστημονική Επιμέλεια: 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MD, MSc, PhD, fEbU 
Ουρολόγος - Ανδρολόγος, 

Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος 
στη Ρομποτική Ουρολογία
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Ουρολογικά Συνέδρια
16th EUROPEAN UROLOGY 
RESIDENTS EDUCATION 
PROGRAMME
August 31 - September 5, 2018
Prague, Czech Republic
esu@uroweb.org

ESU-ERUS COURSES - 15th 
MEETING Of THE EAU 
RObOTIC UROLOGY SECTION
September 5, 2018
Marseille, France
erus18.uroweb.org

ECCO 2018 - EUROPEAN 
CANCER SUMMIT
September 7-9, 2018
Vienna, Austria
eccosummit.eu

ESU HANDS-ON TRAINING 
SKILLS PROGRAMME 
ON LAPAROSCOPY AND 
ENDOUROLOGY
September 11-14, 2018
Caceres, Spain 
esu@uroweb.org

ESUR 2018 - 25th EUROPEAN 
SYMPOSIUM ON UROGENITAL 
RADIOLOGY
September 13-16, 2018
Barcelona, Spain, esur2018.org

THE 3rd EDITION Of THE 
GLObAL CONGRESS ON 
bLADDER CANCER 
September 20-21, 2018
Madrid, Spain,  bladdr.org

ESU-ESffU MASTERCLASS ON 
fUNCTIONAL UROLOGY
September 20-21, 2018
Milan, Italy, eluts.uroweb.org

36th WORD CONGRESS Of 
ENDOUROLOGY
September 20-24, 2018
Paris, France
www.endourology.org

25th MEETING Of THE 
EAU SECTION Of 
UROLOGICAL RESEARCH 
IN COLLAbORATION WITH 

THE EAU SECTION Of 
UROPATHOLOGY
October 4-6, 2018
Biomedical Research Foundation 
(BRFFA), Athens, esur.uroweb.org/

2nd ESUR TEACHING COURSE
October 4-6, 2018
Aegli Zappion, Athens
www.esurcourse2018.org

38th CONGRESS Of THE SOCIETE 
INTERNATIONALE d’ UROLOGIE
October 4-7, 2018, Seoul, South 
Korea, www.siu-urology.org
 
24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
11-14 Οκτωβρίου 2018
Athenaeum InterContinental, 
Αθήνα, www.huanet.gr

bENCH TO bEDSIDE
October 11, 2018, Athenaeum 
Intercontinental Hotel, Athens
www.siu-urology.org/b2b/2018-
athens

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΟΕ 
21 Νοεμβρίου 2018
Εκπαιδευτικό Κέντρο Ε.Ο.Ε., 
Αθήνα
www.huanet.gr


